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Forord

Årets idrettslag i 2020: Lillomarka skiklubb - her fra Lillomarka arena.

Da korona kom til byen

2020 ble ikke slik noen av oss hadde tenkt. 12.mars kom korona til Oslo med fullt 
alvor, og idretten måtte stenge ned over natta. Siden fikk idrettslag, særidretter og vi i 
idrettskretsen hendene fulle med å gjøre det beste ut av krevende situasjoner. Stor takk 
til alle som lojalt har stilt opp for smittevernet og vært sitt ansvar bevisst, samtidig som 
man har gjort det man kan for å skape aktivitet og tilbud innenfor regelverk i stadig 
endring.

Vi er dypt imponert over den innsats og fleksibilitet vi har vært vitne til i Osloidretten. 
Mange idrettslag ble med rette bekymret over egen økonomi og hvordan fremtiden blir, 
men aller tydeligst var bekymringen for alle unge som ble fratatt sitt fritidstilbud og 
trengte idretten mer enn noen gang. Idrettens vilje til å ta samfunnsansvar ble synlig 
for mange dette året. Hvordan idrettslag og særidretter grep muligheten til å skape et 
sommertilbud for 25.000 unge viste hvilken kraft og engasjement som bor i idrettsorga-
nisasjonen.

Vår felles innsats legges merke til. Vi retter en stor takk til kommunen som tar idretten 
på alvor og skjermer idretten fra økonomiske kutt i en krevende tid også for kommune-
økonomien. Bystyrets behandling av behovsplan 2021 -2030 viser at våre politikere ser 
idrettens betydning for at Oslo skal være et trygt og godt sted å vokse opp i. Den tilliten 
må vi alle bidra til å ta vare på.

Til tross for annerledes året 2020 har Oslos mange idrettslag skapt hundretusener av 
opplevelser i frivillighet og felleskap. Det vil fortsatt være krevende og uforutsigbare 
tider for mange inn i det nye året, men vi tror på bedre tider og at idretten får den 
støtten den fortjener fra det offentlige til å komme styrket ut av pandemien. 

Kretstinget vedtok i oktober en ny strategisk plan som setter retning for vårt videre 
arbeid. Vi skal jobbe ufortrødent videre for å styrke Osloidrettens mulighet til å tilby 
sunne aktiviteter i trygge miljø for enda flere barn og unge.

For idrettskretsen startet året med at hele Osloidrettens hus flyttet fra Ekeberg til Bryn 
for å gi plass til utvikling og nybygg for idrett og skole på Ekeberg. Prosjektet utvikles i 
samspill med Oslo kommune, og til tross for tidkrevende prosesser er det liten tvil om 
at det vil bli realisert.

   Sveinung Oftedal
            Leder
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Strategisk plan 2020-2024

Innsatsområder
Variert og rimelig idrett
Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.

Tiltak:
• Utfordre særidrettene til å lage regler og retningslinjer for å begrense kostnader, og skape kultur for moderasjon.
• En normalkostnad for et barn i Osloidretten skal defineres innenfor de ulike idrettene.
• De økonomiske rammebetingelsene for idrettens virksomhet skal styrkes.
• Sikre at tilskuddsmidler til barne- og ungdomsidrett ikke finansierer andre formål.
• Sørge for at idrettslagene etterlever barneidrettsbestemmelsene.
• Legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud.
• Arbeide for at barn og ungdom gis reell medbestemmelse i utforming av eget idrettstilbud.
• Inngå formelt partnerskap med Oslo kommune slik at idrettslagene kan etablere nærmere samarbeid med skolen.

Bedre idrettslag
Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.

Tiltak:
• Effektivisere organisasjonen gjennom samarbeid og tydelig rolle- og oppgavefordeling på alle nivå. Virkemidlene i 

klubbutviklingsarbeidet skal tilpasses det enkelte idrettslags behov.
• Etablere kvalitetsprogrammet «Nabolagsklubb» for fleridrettslag med nærmiljøfokus.
• Økonomiske tilskuddsordninger til idrettslagene skal behovsprøves og målrettes for å utjevne forutsetningene for 

idrettslagsdrift.
• Videreutvikle satsingen på idrettsløft i bydelene.
• Etablere fellestjenester innenfor økonomiområdet.
• Belønne kompetansebygging ved at klubbutvikling knyttes til økonomiske insitamenter.
• Økt satsing på klubbutvikling som underbygger frivillighet og demokrati.
• Stimulere til mangfoldig representasjon blant tillitsvalgte.

Kortreist idrett
Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø. 

Tiltak:
• Det skal etableres en Oslonorm for anleggsdekning, som skal danne grunnlag for byens arealplanlegging og 

anleggsprioriteringer.
• Arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg.
• Sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser.
• Påvirke til en anleggsutvikling som fremmer jenters deltagelse, og utjevner geografiske forskjeller.
• Fordeling av brukstid på anlegg skal benyttes som et aktivt virkemiddel for å sikre idrett for alle.
• Trening og konkurranse for barn og unge skal tilbys med kortest mulig reisevei fra hjemmet.
• Arbeide for kollektivløsninger for idrettens transportbehov lokalt.
• Sikre at idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg på skoler blir utformet slik at de også kan benyttes av 

organisert idrett. 

Visjon: 
Sammen skaper vi idrettsglede!

Hovedmål: 
Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

Resultatmål 2024: 
Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

Verdier:  
Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

Vedtatt på kretstinget 7.oktober 2020
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Årsberetning 2020
Styremøter og AU-møter

Styret i Oslo Idrettskrets har i 2020 avholdt 13 styremøter og 
behandlet 128 saker. På grunn av pandemien har den utegående 
aktiviteten for styremedlemmene, møter, samlinger o.l., vært 
begrenset. Styret har i stor grad gjennomført sine møter digitalt.

Arbeidsutvalget (AU) før tinget besto av Sveinung Oftedal, 
leder, Elisabeth Skarsbø Moen og Sigurd Solem, medlemmer, 
og Hedi Anne Birkeland, varamedlem.  Etter tinget bestod AU 
av Sveinung Oftedal, leder, Kate Hege Nielsen og Lars Trælvik, 
medlemmer, og Caroline Saastad, varamedlem. 

AU gjennomfører møter ved behov. 

Kretstinget 2020
Tinget var planlagt gjennomført 10. juni, men ble utsatt 

til 7. oktober på grunn av koronapandemien. Det var lenge 
usikkerhet om det skulle være mulig med et fysisk møte, 
eller om tinget måtte gjennomføres digitalt. Møtet ble til slutt 
gjennomført fysisk på Ullevål Stadion, med mulighet for 
delegatene til å delta digitalt. Med god hjelp fra NIF Digital ble 
det en god teknisk gjennomføring av møtet, tross den spesielle 
situasjonen.

Det ble en god diskusjon om den nye strategiske planen 
for perioden 2020 – 2024 som var den viktigste saken som ble 
behandlet på tinget. Virkemidler og tiltak for å realisere målet 
om idrett for alle var et sentralt tema. Det ble vedtatt svært 
ambisiøse mål for deltagelse i Osloidretten i perioden. 

Forholdet til idrettslagene
Oslo Idrettskrets har med rollen som både idrettskrets og 

idrettsråd mange ulike oppgaver inn mot idrettslagene i Oslo. 
Idrettsanlegg, organisasjonsutvikling og tilskuddsordninger er 
viktige områder for idrettslagene hvor det etterspørres bistand. 
Satsingen på klubbutvikling er videreført og forsterket i løpet av 
2020, blant annet med lanseringen av konseptet Nabolagsklubb. 
Veiledning og tilsyn er nødvendig for å sikre at virksomheten 
foregår i henhold til lover og regler, og for at tillitten til 
bevilgende myndigheter skal opprettholdes.

Pandemien har stilt særlige krav til idrettskretsens 
informasjonsarbeid i 2020. Formidlingen av de til enhver tid 
gjeldende smittevernregler har vært en viktig og krevende 
oppgave. 

Det ble gjennomført jevnlige digitale informasjonsmøter 
med stor deltagelse fra idrettslagene.

Kontakt med ISU og særidretter
Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) og særidrettenes 

kretser og regioner er viktige samarbeidspartnere og 
kontaktpunkter for Oslo Idrettskrets. ISU er møteplass og 
talerør for idrettslagene innenfor egen bydel, mens særidrettene 
samler interessene for sine idretter på tvers av hele byen. 

Det ble gjennom året avholdt jevnlige informasjon- og 
dialogmøter med særidrettene om koronasituasjonen.

 

Samarbeidet med Oslo kommune
Oslo kommune er idrettskretsens viktigste 

samarbeidspartner og en sentral premissleverandør for 
den frivillige idrettens virksomhet. Idrettskretsen pleier 
jevnlig kontakt med byrådet, bystyrets komiteer og de ulike 
partigruppene i bystyret. Administrativt er det god dialog med 
aktuelle byrådsavdelinger, etater og kommunale foretak rundt 
aktuelle problemstillinger som berører idrettens interesser. 
Bymiljøetaten er idrettskretsens viktigste administrative 
kontaktpunkt og samarbeidspartner.

Et krevende år med skiftende regler for idretten og 
mye usikkerhet har stilt særlige krav til samarbeidet med 
kommunen i 2020. Å kommunisere de til enhver tid gjeldene 
regler for aktivitet og bruk av kommunale anlegg har stått 
sentralt. 

Idrettskretsen opplever at Oslo kommune, både 
administrativt og politisk deler idrettens målsetting om 
deltagelse for alle. Idrett for alle er satt på agendaen gjennom 
byrådssaken, «Barrierer for deltakelse i idretten for barn og 
unge i Oslo». 

Et pilotprosjekt for samarbeid mellom lokale skoler og 
idrettslag kom i gang høsten 2020. Prosjektet involverer 11 
skoler med tilhørende idrettslag. Målet med prosjektet er å 
finne frem til en modell for formålstjenlig samarbeid som tjener 
barna, skolen og idrettslaget.

Oslobudsjettet
Oslo Idrettskrets arbeider løpende for å bedre de 

økonomiske vilkårene for idrettens virksomhet. Først og fremst 
gjøres dette gjennom innspill til budsjettprosessen i Oslo 
kommune.

Budsjettbrevet
Det årlige brevet med innspill til kommunens budsjettarbeid 

ble sendt 30. april. I hovedsak ba vi om en videreføring og 
styrking av dagens virksomhet, med særlig oppmerksomhet 
om behovet for å oppjustere rammen for klubbutvikling- og 
inkluderingsarbeidet. På anleggssiden ba vi om oppfølging av 
behovsplanen med nødvendige avsetninger for gjennomføring 
av vedtatte prosjekter i handlingsplanen. 

Ekstra tiltakspakke for barn og unge i Oslo
Med bakgrunn i nedstengingen av samfunnet i mars, og 

utsiktene for en spesiell sommer gikk idrettskretsen raskt i 
dialog med Oslo kommune om mulige tiltak for å aktivisere 
barn og unge. Med målsetting om å gjennomføre 200 
aktivitetsuker gjennom sommeren ba vi om en tiltakspakke på 
25 mill. kr for å stimulere idrettslagene i byen til innsats. 
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Revidert budsjett 2020, 24. juni
Byrådet la frem sitt forslag til revidert budsjett for Oslo 

kommune 19. mai, med følgende saker knyttet til idrett:
• Det ble foreslått 15 millioner kroner i en tiltakspakke for 

idrettslag - sommeridrett i Oslo. 
• Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av 

idrettslag ble foreslått redusert med 35 mill. kr i 2020. 
• Forslag om godkjent kostnadsramme for Majorstuen 

flerbrukshall med kostnadsramme på 236 mill. kr.
I bystyrets behandling (24. juni) ble forslagene 

over vedtatt med følgende tillegg: Tiltakspakken for 
idrettslag (sommeridrett) ble økt til 19 mill. + 1,5 mill. til 
svømmeopplæring.

Bystyret fastholdt renoveringsforslaget for Valle Hovin som 
innebærer flytting av isflaten 20m mot vest for å muliggjøre 
senere påbygg med tak. 

Byrådets budsjettforslag for 2021, 23. september
Byrådets forslag til budsjett 2021 (sak 1) ble lagt frem 23. 

september. Rammetilskuddet ble foreslått økt med kr 1,3 mill. 
kr. til 47,9 mill. kr. 

Tilskuddet til klubbutvikling/inkludering ble foreslått økt til 
6 mill. kr. 

Tilskuddet til folkehelse var uendret fra 2020-budsjettet. 
Videre ble det foreslått en investeringsramme for 

kunstgressprosjekter på 93 mill. kr, med anslag om 
rehabilitering av 5-6 kunstgressbaner i 2021. 

Innspill til byrådets budsjettarbeid, 20 oktober
I et brev til byrådet ga idrettskretsen innspill til det videre 

budsjettarbeidet og tilleggsinnstillingen. Det ble lagt vekt på 
prioritering av anleggstiltak i Mortensrud Idrettspark og i 
Jordal Idrettspark med henvisning til disse anleggenes særlige 
samfunnsmessige betydning.  

Videre ba vi om finansiering av Åsland skytebane, arenahus 
og terrengsykkeltrase på Skullerud og kunstgressbane på 
Voksentoppen. 

Vi ba om at ordningen med støtte til private 
anleggsprosjekter ble videreført med 40 mill. kr. 

Med referanse til de mange utredningssakene i behovsplanen 
ba vi om økt budsjett for å styrke utredningskapasiteten i 
Bymiljøetatens idrettsavdeling. 

Budskapet om behovet for å styrke arbeidet med 
klubbutvikling og inkludering ble gjentatt, og vi ba om midler 
til gjentagelse av sommeraktiviteten etter mal av 2020.

Byrådets tilleggsinnstilling, 5. november
I byrådets tilleggsinnstilling var det lagt inn forslag om 

finansiering av flere store og viktige idrettsanlegg. Videre var 
det stort fokus på kommunens kunstgressbaner og utfasing av 
plastholdig innfyll i disse. 

Følgende forslag om fullfinansiering av anleggsprosjekter lå 
i saken:
• Valle Hovin isanlegg – kostnadsramme på 366 mill. kr.
• Dælenenga flerbrukshall - kostnadsramme på 371 mill. kr.
• Mortensrud landhockey- og kunstisbane m.m. – 

kostnadsramme på 100,8 mill. 
• Midlertidig kunstgressbane og klubbhus Mortensrud - 

kostnadsramme på 53 mill. kr.
• Ytterligere 20 mill. kr til rehabilitering av kunstgressbaner
• Rehabilitering av Jordal kunstgressbane med undervarme, 

15 mill. kr.

Da covid-19 kom til Norge

12.mars stengte landet og idretten ned. For første gang siden krigen ble 
det forbud mot organisert idrett. Pandemien skulle vare lengre enn noen 
så for seg, og med mange skiftende smittevernregler.

Alle idrettsanlegg i Oslo ble stengt på ubestemt tid, men ble gradvis 
åpnet opp igjen.

En av svært mange oppdateringer om smittevernregler.
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Årsberetning 2020

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2020

Bystyrets budsjettvedtak, 11. desember 
Budsjett for Oslo kommune 2021 ble vedtatt i bystyret 9. 

desember 2020. Byrådet sikret flertall for sitt budsjett gjennom 
avtale med partiet Rødt. Byrådets idrettsbudsjett ble vedtatt 
med følgende tillegg:
• Rehabilitering av Bjøråsen kunstgress, 15 mill. kr.
• Jordal Idrettspark, klubbhus og skatepark, 30 mill. kr.
• Rehabilitering cricketanlegg, 2 mill. kr.

Etter et krevende økonomisk år for Oslo kommune kunne 
kretsstyret oppsummere med at idretten kom relativt godt ut av 
2020. Tilskuddene til idrettsorganisasjonens drift er styrket, og 
satsingen på anleggsutvikling i kommunal regi blir videreført 
på et tilfredsstillende nivå.

Nasjonal idrettspolitikk
Idrettskretsens involvering i nasjonal idrettspolitikk skjer 

primært gjennom høringsuttalelser, halvårlige ledermøter 
for NIF og idrettskretsene, samt egne dialogmøter der også 
særforbundene deltar. 

Det nasjonale idrettspolitiske arbeidet i 2020 ble som alt 
annet preget av pandemien, i en balanse mellom ønsket om 
mest mulig aktivitet og bidraget til å holde smitten nede. OIK 
deltok aktivt i diskusjonen om aktivitetsregler og innretning for 
statens kompensasjonspakker.  

Idrettsorganisasjonens etikkarbeid ble utfordret på ulike 
felt i 2020. Idrettens posisjon i arbeidet mot vold, rasisme og 
trakassering ble offentlig debattert. OIK har i samarbeid med 
NIF og særforbund arbeidet med å etablere retningslinjer for 
håndtering av voldssaker i idretten. 

Kriminalisering av doping og opprettelse av en påtalenemd 
i NIF er andre saker OIK er sterkt engasjert i, og som har vært 
tydelig på agendaen i 2020. 

En prøveordning for enklere tilknytningsformer til norsk 
idrett, «Enklere idrettslag», er etablert av NIF. OIK har ment 
at ordningen undergraver arbeidet for åpenhet og godt 
organisasjonsarbeid, herunder muligheten til å føre kontroll 
med bruk av offentlige midler. OIK har gjort egne vedtak for 
å begrense rettighetene til kommunale tilskudd og tildeling av 
treningstid for idrettslag som følger forenklet lovnorm.

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives 

av Oslo Idrettskrets. Ekeberg Idrettshall skal drives til det 
beste for osloidretten. Dette innebærer utleie av idrettsareal, 
kompetanseutvikling og samarbeid, samt et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø for de ansatte i idrettskretsen og 
særkretsene/regionene. 

Syv særkretser/regioner var leietagere i Osloidrettens 
Hus i 2020. Idrettens kontorer flyttet til midlertidige 
lokaler i Brynsveien 13 ved årsskiftet 2019-2020. For de 
øvrige faste leietagerne i anlegget, Idrettens Helsesenter og 
Idrettsbarnehagen, var det normal drift i lokalene på Ekeberg. 

De største leietakerne i Ekeberg Idrettshall i 2020 var 
Bækkelagets Sportsklub, Oslo Bedriftsidrettskrets og flere 
skoler. På grunn av planlagt oppstart av byggeprosjekt og 
restriksjoner som følge av pandemien ble det ikke gjennomført 
noen store arrangement dette året. Privatistkontoret leide hallen 
i to uker for avvikling av eksamen. Norway Cup ble avlyst i 
2020.

I påvente av oppstart av byggeprosjektet ble det kun 
utført enkelt vedlikehold. I den daglige driften av anlegget 
har man gjennom året måtte forholde seg til stadig skiftende 

smittevernrestriksjoner med økt krav til informasjon, tilsyn og 
renhold. 

Nye Osloidrettens Hus
Oslo Idrettskrets har gjennom året jobbet for nødvendige 

avklaringer om avtaler og byggetillatelser for å kunne 
ferdigstille et nytt Osloidrettens Hus til høsten 2023. Det har 
vært krevende prosesser hvor det fortsatt gjenstår arbeid ved 
inngangen til 2021. Etter bestilling fra Utdanningsetaten har 
prosjektet gjennomgått betydelige endringer, både når det 
gjelder romløsninger og skoledelens omfang. 

Rehabiliteringen av de gamle kontorarealene i Osloidrettens 
Hus ble påbegynt med innendørs rivningsarbeider. Lokalet 
tilrettelegges for et utvidet helsesenter. Øvrig fysisk arbeid som 
ble utført i 2020 er etablering av grunnleggende infrastruktur, 
vann/avløp, strøm og ventilasjon. 

Idrettsanlegg og byutvikling
Sikring av arealer til idrett og bygging av nye idrettsanlegg 

har vært en viktig del av idrettskretsens arbeid helt siden 
stiftelsen i 1917. Stort press på idrettsanleggene kombinert med 
en stadig voksende by har vært en utfordring opp igjennom 
historien. Slik er også situasjonen i år 2020.  Byen blir stadig 
tettere, tidligere industriområder blir boligområder, og antallet 
mennesker som skal finne et sted å drive idrett blir stadig flere. 
Høye tomtepriser gjør det krevende å sette av tilstrekkelige 
arealer for nye idrettsanlegg. 

Oslo kommunes Behovsplan for idrett og friluftsliv har 
blitt etablert som et viktig dokument for anleggsutviklingen i 
Oslo. Den første planen i nåværende form ble vedtatt i 2017. 
Gjennom 2020 har den «tredje versjonen» vært på høring 
og den ble vedtatt i desember. Behovsplanen omtaler Oslo 
kommunes anleggsstrategi for de kommende 10 årene, og angir 
en handlingsplan for anlegg som skal bygges i den kommende 
4-årsperioden. Utviklingen gjennom de senere årene viser at 
planen virker etter intensjonene; det er større forutsigbarhet 
i anleggsbyggingen, idretten har fått en større plass i flere 
byutviklingsprosjekter, og planlagte prosjekter finansieres og 
gjennomføres. 

På den negative siden ser vi at behandlingen av idrettssaker 
knyttet til marka og som er i berøring med grøntområder 
bremses, og at kommunens holdning til idrettens plass i marka 
er i endring. 

Aktuelle anleggssaker 
Valle Hovin

Kunstisanlegget har vært stengt siden 2019. I behandlingen 
av Oslobudsjettet 2021 ble det vedtatt at det gamle anlegget skal 
erstattes med et nytt kunstisanlegg. Anlegget skal etableres på 
en slik måte at det er mulig å bygge tak over banen på et senere 
tidspunkt.

Ullern idrettshall og Grorud idrettshall  
Fleridrettshallene i Ullern Idrettspark og i Grorud 

Idrettspark ble begge ferdigstilt i 2020. 

Korsvoll idrettshall 
Vedtaket om å bygge Korsvoll idrettshall kom i 2019. 

Dermed nærmer det seg realisering av den siste av de åtte 
hallene som i sin tid ble initiert av Oslo Idrettshaller AS. I 2020 
er det jobbet med prosjektering og brukerinvolvering. Hallen er 
ventet ferdigstilt i 2022.
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Tøyenbadet 
Gjennom 2020 har gamle Tøyenbadet blitt revet og mot 

slutten av året er tomten en stor byggegrop. «Nye Tøyenbadet» 
er planlagt ferdigstilt sommeren 2023. Det midlertidige badet 
på Økern, som skulle tjene som erstatning for Tøyenbadet i 
byggeperioden, ble dessverre ikke klart til bruk i 2020. 

Jordal Amfi 
Anlegget åpnet endelig høsten 2020. Dessverre har 

smittesituasjonen gitt begrensninger for antall tilskuere 
på idrettsarrangementer og anlegget har ikke fått vist sitt 
potensiale.

Sonja Hennie ishall 
Den nye ishallen på Frogner stadion ble ferdigstilt mot 

slutten av 2020.

Majorstua idrettshall
Prosjekteringen av idrettshallen som skal ligge vegg i vegg 

med Sonja Hennie ishall ble påbegynt. Det er ventet at anlegget 
er klart til bruk i løpet av 2023. 

Haugerud idrettspark 
På Haugerud har kommunen jobbet med et områdeløft der 

skole og idrett ses på som sentrale brikker i videreutviklingen 
av området. Planleggingen har pågått gjennom året med god 
involvering fra de lokale idrettslagene, Haugerud IF og Norsk 
Judo og Jiu-jitsu.

Dælenenga idrettshall 
Etter 10 års planprosess for ny fleridrettshall ble den i 2020 

endelig vedtatt fullfinansiert.

Støtte til private anlegg 
Ved tildelingen i desember 2020 fikk følgende prosjekter 

støtte:
• Bygdø tennisklubb – tennishall m/baner på taket
• Bøler IF – ballbinge
• Heming IL – klubbhus m/innendørs padeltennisbaner
• Røa Allianseidrettslag – infrastruktur for snøproduksjon

Totalt ble det fordelt 19 337 000 kr til disse formålene. 
9 641 000 kr ble overført til fordeling i 2021.

 
Byutvikling og reguleringssaker

Arealproblematikken er et stadig viktigere tema i 
anleggspolitikken i Oslo. Premissene for hvordan byen ser ut 
om 20, 30 eller 40 år bestemmes nå. Selv om resultatene ikke 
vises med det første, er det viktig at idrettens behov fremmes i 
disse sakene. Arbeidet i 2020 har i hovedsak vært konsentrert 
om påvirkning av større områdereguleringer og innspill i andre 
reguleringssaker.

Høringsuttalelser 
I løpet av 2020 er det levert skriftlige uttalelser i følgende 

saker: 
• Aktiv vannflate (på fjorden)
• Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale  

lokaler
• Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2020-

2030
• Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo
• Ljansbruket
• Løren idrettspark
• Mortensrud idrettspark
• Områderegulering Skøyen

• Områderegulering Stubberud
• Oppstart av detaljregulering for nedre del av Voldsløkka 

(ny idrettshall, fotballbane mm)
• Planprogram og VPOR for Hasle/Valle Hovin
• Stamnett vannforsyning i Oslo
• Utredning av Nasjonalpark i Østmarka
• Utvikling av Grønlikaia
• Østre Aker vei 90 m.fl.
 Alle høringsuttalelser er lagt ut på idrettskretsens nettsider. 

  
Fordeling av tid i kommunale anlegg 

I løpet av 2020 er det gjennomført fordeling av brukstid 
i 5 ulike anleggskategorier: aktivitetssaler, idrettshaller, 
isanlegg (herunder ishaller og kunstisbaner), svømmeanlegg 
og uteanlegg sommer (herunder fotballbaner). Retningslinjer 
gjeldene fra sesongen 2020/2021 og sommersesongen 2021 ble 
vedtatt av kretsstyret i februar 2020.

Bruken av idrettsanleggene i Oslo ble i stor grad preget 
av pandemien. I mars 2020 stengte alle idrettsanlegg og all 
aktivitet stoppet opp. I løpet av sommeren ble det etter hvert 
åpnet for å drive aktiviteter for barn- og unge igjen, men på 
høsten ble det nok en gang satt stopper for aktiviteten. 

Aktivitetssaler 
Totalt ble det fordelt 1 036,5 ukentlige treningstimer i 

aktivitetssalene (økning på 16,3 % fra 2019). I tillegg kommer 
egen fordeling for tid i helgene. Følgende idretter hadde 
rettigheter i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i 
parentes): boksing (3,4 %), bordtennis (12,3 %), bryting (13,4 
%), dans (9,7 %), fekting (3,9 %), judo (6,2 %), kampsport (40,6 
%), kickboksing (10,1 %) og paraidrett (0,2 %). 

Idrettshaller 
Totalt ble det fordelt 1 710,5 ukentlige treningstimer i 

idrettshallene (økning på 5,2 % fra 2019). I tillegg kommer 
egen fordeling for arrangementstid i helgene. Følgende idretter 
hadde rettigheter i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i 
parentes): badminton (3,2 %), basketball (17,6 %), cheerleading 
(1,8 %), dans (0,5 %), futsal (1,5 %), gym og turn (6,0 %), 
håndball (35,2 %), innebandy (14,8 %), landhockey (2,1 %), 
roller derby (0,2 %), ultimate frisbee (0,2 %), volleyball (4,0 %), 
paraidrett (1,5 %) og andre tiltak (11,5 %). 

Isanlegg 
Totalt ble det fordelt 371,5 brukstimer i ishallene (økning 

på 39,4 % fra 2019). Følgende idretter hadde rettigheter i 
fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): OBIK 
(0,8 %), ishockey (76,9 %), kortbane (3,7 %), kunstløp (9,1 
%), rinkbandy (4,0 %), paraidrett (kjelkehockey – 1,2 %) og 
publikum (2,4 %). 2,0 % av tiden er satt av til ispreparering.

Totalt ble det fordelt 252,25 brukstimer på kunstisanleggene 
utendørs. Følgende idretter hadde rettigheter i fordelingen 
(andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): bandy (62,8 %), 
hurtigløp skøyter (6,0 %), OBIK (0,8 %), paraidrett (ispigging 
– 0,5 %) og publikum (22,6 %). 7,2 % av tiden er satt av til 
ispreparering. Fordelingen ble sterkt preget av at Valle Hovin 
ikke var i drift denne sesongen. 

Svømmeanlegg 
Totalt ble det fordelt 785,0 banetreningstimer til idrett 

i svømmeanleggene. Dette er en nedgang 6,9 % fra 2019, 
noe som skyldes at Tøyenbadet var ute av drift. Holmlia bad 
var stengt i perioden. Følgende idretter hadde rettigheter 
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i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): 
svømming (81,5 %), triathlon (4,1 %), undervannsrugby (2,7 
%) og svømmekurs (11,8 %).  

Uteanlegg sommer 
Totalt ble det fordelt 4 497,23 timer i uteanleggene 

sommeren 2021 (nedgang på 2,2 % fra fordelingen for 2020-
sesongen – nedgangen skyldes i all hovedsak endret tellemåte 
for eksisterende anlegg). Følgende idretter hadde rettigheter 
i fordeling av tid i uteanleggene sommer (andel av totalt 
tilgjengelig tid i parentes): amerikansk fotball (0,9 %), baseball/
softball (0,3 %), cricket (5,0 %), fotball (82,3 %), friidrett (5,9 
%), lacrosse (0,2 %), landhockey (1,2 %), rugby (0,6 %), tennis 
(1,3 %), OBIK (1,0 %) og andre tiltak (1,2 %). 

 

Klubbutvikling og inkludering
2020 har vært et spesielt år for idrettskretsens arbeid innen 

klubbutvikling og inkludering. Begrensingen av aktivitet, og 
den vedvarende usikkerheten omkring smittesituasjonen har 
påvirket arbeidet vesentlig. Innsatsen er likevel opprettholdt på 
de fleste områder.

Kurs og kompetansetiltak
Det ble totalt gjennomført 103 kurs eller 

kompetansehevende tiltak med 1281 deltagere i 2020. 
Klubbens styrearbeid i praksis, kontrollutvalgets arbeid og 
økonomistyring (17 kurs) er viktige kurs som tar for seg 
styrets arbeidsform og forholdet mellom styret og ansatte. 
Videre ble det i 2020 arrangert kurs i Klubbadmin (4 stk.), 
Visma og sosiale medier. Det ble arrangert 11 temamøter med 
tema etter ønsker og behov fra idrettslag, bl.a. mange møter 
gjennom året om Korona, verdiarbeid, barneidrettsansvarlig, 
inkluderingsansvarlige, mobbing etc. Det ble arrangert to 
lederkurs for ungdom og to aktivitetslederkurs. Det ble også 
gjennomført 17 klubbtiltak og to virksomhetsplanprosesser. Det 
ble gjennomført to møter med hver av de 25 idrettslagene som 
ble tatt opp i utviklingsprogrammet Nabolagsklubb. 

Foregangsklubb + Idrettsløft = Nabolagsklubb
Utviklingsprogrammet Nabolagsklubb ble lansert etter 

kretstinget høsten 2020, og har til hensikt å styrke fleridrettslag 
som tar et utvidet samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært 
tilknyttet sitt nærmiljø, med ekstra fokus på deltakelse for alle. 
Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon 
for barn og unges oppvekstsvilkår, som et verktøy for å nå 
målsettingen om idrettsglede for alle.

Nabolagsklubber 2020: Bjørndal IF - Bækkelagets SK - Bøler 
IF - Furuset IF - Haugerud IF - Holmlia SK - Høybråten 
og Stovner IL - Kjelsås IL - Klemetsrud IL - Lambertseter 
IF - Linderud IL - Monolitten IL - Mortensrud-Aker SK 
- Nordstrand IF - Ready IF - Romsås IL - Rustad IL - Røa 
Allianseidrettslag - Sagene IF - SK Sterling - SF Grei - Stovner 
SK - Try IL - Tøyen SK - Ullern IF

Arbeidet med å styrke idrettstilbudet i deler av byen som 
har lavere deltagelse fortsatte i 2020. Den særlige satsingen 
i bydelene Søndre Nordstrand, Grorud og Gamle Oslo er 
videreført.

Samarbeid med særidrettene om klubbutvikling
Gjennom 2020 har idrettskretsen videreutviklet samarbeidet 

med særidrettene i Oslo. Gjennom jevnlige møter har vi 
sammen synliggjort fordeling av roller og oppgaver ut mot 
idrettslagene, noe som også har styrket særidrettenes fokus 
på klubbutvikling. Det er etablert samarbeid med Oslo 
og Akershus Bandykrets, Norges Bryteforbund, Norges 
Kampsportforbund, Norges Basketballforbund Region 
Øst, Oslo Skikrets, NFF Oslo og Norges Svømmeforbund 
gjennom organisasjonsutvikling, kurs, kompetanse og 
erfaringsutveksling.

Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning forvaltet 

av OIK med midler fra Oslo kommune og staten. Midler gis 
til aktivitetstiltak i klubb uten krav til medlemskap. Året har 
bydd på utfordringer for gjennomføring av inkluderingstiltak, 
grunnet Covid-19. Aktivitet for barn og unge har blitt stanset 
periodevis i flere omganger, og flere av idrettslagene har 
måttet omrokere planene for inkluderingstiltakene. Totalt er 

Storsatsing på gratis sommeridrett ble en kjempesuksess for både 
idretten og byen.
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det 62 idrettslag som har fått tildelt midler, og det er av disse 
idrettslagene gjennomført og brukt midler på 109 tiltak i løpet 
av 2020. 

Den årlige inkluderingskonferansen ble arrangert digitalt, 9. 
november. Temaet for konferansen var «Inkludering i praksis», 
og det var deltagelse fra mer enn 50 idrettslag.

Tidenes idrettssommer
Sommerferien er normalt en stille tid for idrettslagene i 

Oslo, men sommeren 2020 ble annerledes. Med god støtte 
fra Oslo kommune satte idretten som mål å levere tidenes 
idrettssommer. Med lettelser i smittevernreglene, gode 
økonomiske rammer og tilgang på kommunale anlegg ble 
sommerprosjektet viktig for mange idrettslag som ønsket å 
komme i gang med aktiviteter. Målet med prosjektet var å 
aktivisere byens barn og unge i variert idrettsaktivitet i eget 
nærmiljø, uten at personlig økonomi skulle være til hinder. 
Tiltakene skulle virke som stimuli til idrettslagenes drift, og 
ungdom skulle tilbys sommerjobber. Det ble en særskilt satsing 
på grunnleggende svømmeopplæring, godt koordinert av Oslo 
Svømmekrets.

Oslo Idrettskrets var prosjekteier og sto for overordnet 
planlegging og tilrettelegging. Idrettslagene var ansvarlige 
arrangører og sto for selve aktiviteten.  Ungdomsnettverket i 
OIK og aktivitetsguidene deltok i arbeidet. Flere særidretter 
bidro også i prosjektet. Oslo kommune, Bymiljøetaten bidro 
med å legge til rette på de kommunale idrettsanleggene, og flere 
bydeler var aktive samarbeidspartnere. 

Prosjektet ble en stor suksess for alle parter. Gjennom 
495 aktivitetsuker ble det aktivisert 23748 barn og 1370 
ungdommer. 75 idrettslag med 94 ulike idrettsgrener deltok. 
2610 kursdeltagere deltok i grunnleggende svømmeopplæring 
i regi av svømmeklubbene. 1381 sommerjobber ble skapt 
gjennom prosjektet.

Sommerpatruljen
Sommerpatruljen ble gjennomført som tidligere år, men som 

følge av koronasituasjonen og satsingen på sommeraktivitet 
ble aktiviteten utvidet noe. Syv klubber gjennomførte en ukes 
aktivitet i sitt nærmiljø. Følgende klubber deltok: Åsbråten 
IL, SK Sterling, Holmlia Sportsklubb, Høybråten og Stovner 
Idrettslag, Grorud IL, Klemetsrud IL og Haugerud IF. 

Aktivitetsguide
Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, 

idrettslaget og offentlige instanser. Gjennom oppsøkende 
virksomhet og praktisk bistand skal aktivitetsguiden hjelpe 
barn og unge inn i et passende idrettstilbud. Fra høsten 2020 
er aktivitetsguiden etablert som tilbud i hele Oslo. Nye guider 
har blitt rekruttert og utdannet, og ved utgangen av 2020 
har vi 46 aktivitetsguider som til sammen behersker19 ulike 
språk inkludert tegnspråk. Oslo Idrettskrets samarbeider 
med idrettslag, skoler, bydeler og deres ulike tjenester. 
Aktivitetsguiden er finansiert av Bufdir og Stiftelsen Dam. 

Personlig økonomisk støtte til fritidsaktiviteter 
Bydelene har over år tilbudt ulike støtteordninger for å 

kompensere for idrettslag som gir fritak for treningsavgifter 
til medlemmer med lav betalingsevne. Økonomi som barriere 
for deltagelse har blitt ytterligere aktualisert i 2020, og nye 
ordninger har blitt etablert. I Søndre Nordstrand samarbeider 
idrettskretsen og bydelen for effektiv saksbehandling og 
målstyring av midlene, blant annet ved at aktivitetsguidene 
kan søke på denne tilskuddsordningen på vegne av familier. 

Bydel Grorud ble valgt ut som en pilot for en statlig ordning, 
«Fritidskortet», som gir barn og ungdom et betalingsmiddel for 
bruk til deltagelse i en organisert fritidsaktivitet. Ordningen ble 
lansert høsten 2020, og administreres av bydelen.

Unge ledere 
Lederkurs for ungdom 15-19 år ble gjennomført i februar, 

med oppfølgingssamling før sommeren. 
Oslo Idrettskrets har også i 2020 stilt med kurslærere til 

lederprogrammer lokalt i idrettslag. Totalt 19 kurskvelder og/
eller dager, enten i fysisk eller digital form. Samarbeidsklubber 
i 2020: Tøyen SK (Tøyenakademiet), Vålerenga Fotball (Ung 
Leder og Jobbsjansen), Haugerud IF (Ung Leder 15-25 og 
Ung Leder 9. trinn) og Vestli IL (Aktivitetsledelse Sommer 
2020). OIK har bidratt med faglig innhold til kursene og som 
sparringspartner, mens idrettslagene og skolene har stått for 
oppfølging av ungdommene i det daglige. I tillegg har OIK 
arrangert digitale instruktørkurs for ledere i Sommerpatruljen.  

Ungdomssatsing ble lagt inn som et eget innsatsområde i 
utviklingsprogrammet Nabolagsklubb. Gjennom samarbeid 
med OIK tilbys idrettslagene flere alternativer for en ekstra 
innsats på ungdomsidrett: Lederutdanning lokalt eller på 
tvers av klubber, støtte ved etablering av ungdomsutvalg 
i idrettslaget, workshop sammen med idrettskretsens 
ungdomsnettverk, oppfordring til valg av unge representanter 
til verv, og deltakelse på OIKs arrangementer av og for ungdom. 

Ungdomsnettverket 
Oslo Idrettskrets har et aktivt ungdomsnettverk som 

gir et viktig bidrag til idrettskretsens kjernevirksomhet.  
Ungdomsnettverket arrangerte temakveld for unge 
trenere i februar, med fullt hus i kantinen på Idrettens hus 
Ullevaal. Nettverkets medlemmer har deltatt på oppstart 
av digitale klubbesøk, og blitt introdusert til klubber i 
Nabolagsklubbprosjektet. Tre av nettverksmedlemmene 
hadde sommerjobb i OIK, med ansvar for sosiale medier og 
publisering av artikler fra idrettslagenes sommeraktiviteter. 
Flere i nettverket har deltatt på en rekke kurs og utdanninger 
i regi av OIK og NIF. Ungdomsnettverket har bestått av seks 
medlemmer frem til oktober da det ble det tatt opp åtte nye 
medlemmer.

Paraidrett
Oslo Idrettskrets driver målrettet arbeid for utvikling og 

rekruttering til paraidrett. I samarbeid med særforbund har 
vi bistått klubber med å opprette nye enkelttilbud og styrke 
eksisterende tilbud. 2020 ble et rekordår for antall deltagere 
på paraidrettskurs for trenere og aktivitetsledere, og det er 
arrangert flere fagkvelder i samarbeid med øvrige regionale 
fagkonsulenter. OIK deltar i utviklingsprosesser sammen med 
Olympiatoppen, og deltar i nasjonale fora for paraidrett.

Det er fordelt kommunale bidrag til 36 idrettslag med 
aktivitet for funksjonshemmede. OIK har drevet generelt 
informasjonsarbeid og bidratt med individuell rådgivning 
og rekruttering av utøvere til paraidrett. Samarbeidet med 
døveidrettsmiljøet i Oslo og Oslo Døves Sportsklubb er styrket 
i 2020.

Det er i 2020 etablert et tettere samarbeid med 
Utdanningsetaten for å formidle informasjon om 
aktivitetstilbud og lettere nå ut til målgruppen. Andre 
samarbeidspartnere er helsesportsentre, Sunnaas sykehus, 
rehabiliteringsinstitusjoner, skoler, NAV lokalt og andre 
kommunale tjenester. 
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Idrett og utfordring
Idrett og utfordring bruker idrett som metode for å redusere 

rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av ungdom. Aktiviteten 
organiseres i bydelene gjennom tverrfaglig samarbeid, oftest 
mellom uteteam, barnevern, SALTO koordinator, politi, 
fritidsklubber, helsesøster og skole. Det er et bredt spekter av 
aktiviteter som tilbys i Idrett og utfordringsgruppene. Som 
konsekvens av pandemien har flere av gruppene benyttet 
digitale verktøy for å holde kontakten med ungdommene under 
perioder med nedstenging av aktiviteter. Idrett og utfordring 
finansieres av Oslo kommune.  I 2020 ble 48 tiltak i 13 bydeler 
finansiert gjennom ordningen.

Fysisk aktivitet og helse
Oslo Idrettskrets er i partnerskap med Oslo kommune 

leverandør av folkehelsetiltak for mennesker som normalt ikke 
finner tilbud hos idrettslagene. Troen på idrett som metode 
for livsmestring er drivende for engasjementet. 2020 ble et 
krevende år for aktivitetene da pandemien medførte tidvis 
nedstenging, og permittering av eksterne instruktører.

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) feiret 25 års jubileum i 2020. Apd gir 

et omfattende tilrettelagt treningstilbud til personer i Oslo som 
er i en trygdesituasjon.  Mange av deltakerne har både fysisk 
og psykisk dårlig helse og har behov for tett oppfølging av 
instruktører med god faglig kunnskap for å lykkes med trening. 
Hovedbasen for aktiviteten er i egne lokaler i Storgata 38. At 
treningen kan foregå i egne lokaler skaper et trygt og godt miljø 
for deltagerne. Deltagerne kommer fra ulike kommunale og 
statlige institusjoner og tiltak, og mange er rekruttert gjennom 
spesialisthelsetjenesten. 

2020 startet som vanlig med et bredt aktivitetstilbud 
og fulle treningstimer. Ulike timer i sal, styrketrening og 
spinning, samt vanngym, svømming, klatring og ballaktiviteter. 
13. mars ble det imidlertid full og langvarig nedstenging 
grunnet koronapandemien, noe som gikk hardt utover 
treningsaktiviteter for voksne.  Som alternativ til det normale 
programmet ble det startet opp med utendørstrening i flere 
av byens parker, samt digital trening på Facebook og Youtube. 
Utstyr ble lånt ut, og deltagerne fikk tilsendt treningsprogram 
og annen ønsket informasjon. Høsten startet opp med 
begrenset aktivitet, tilpasset gjeldende smittevernregler og 
tiltak, før ny nedstenging ut året. 

Pandemiåret ga naturlig nok en stor nedgang i antall brukere 
sammenlignet med tidligere år. Det ble likevel registrert 
over 600 deltagere i tillegg til 300 avtalekort fordelt på ulike 
institusjoner. Aktiv på dagtid finansieres av Oslo kommune 
ved Velferdsetaten og Oslo universitetssykehus-HF. I 2020 var 
deltageravgiften 600 kr.

60pluss
OIK har siden 2003 organisert 60pluss. Målet er å aktivisere 

inaktive eldre, og målgruppen er personer over 60 år bosatt i 
Oslo. 60pluss skal være et gratis tilbud med regelmessig fysisk 
og sosial aktivitet organisert av frivillige gruppeledere. 60pluss 
finansieres av Oslo kommune.

Totalt har 60pluss aktivisert omkring 2000 deltakere i 
2020. Det er stor variasjon i aktivitetene. Bl.a. gymnastikk, 
vanngymnastikk, dans, yoga, minigolf, fotball, innebandy, 
roing, tennis og bordtennis. Men turgåing er den mest vanlige 
aktiviteten. Ved utgangen av 2020 var det 45 aktive 60pluss 
grupper fordelt på alle bydeler. Furuset Fotball 60pluss ble 
etablert som ny gruppe. Det ble registrert 268 deltakere i Den 
Gylne Spaserstokk i 2020. 

Nedstengingen i mars rammet spesielt hardt denne sårbare 
gruppen. Flere grupper har valgt å ikke gjenåpne aktiviteter 
dette året og mange eldre har holdt seg hjemme. Noen grupper 
valgte alternative uteaktiviteter med redusert antall personer. 
Det ble ikke gjennomført noen gruppeledersamlinger i 2020.

60pluss ekstra
60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60 

år. Målet er å tilby et variert og sosialt treningstilbud, og består 
av styrketrening, i tillegg til yoga, styrke-balanse sirkel, trim til 
musikk, bevegelighet og vanngymnastikk. Det er registrert 270 
deltagere i 2020. 

I koronaperioden har OIK lagt til rette for utetrening, samt 
filming og direktesendte timer på sosiale medier. Flere deltagere 
har fått tilsendt egne treningsprogram. I 2020 kostet det  
kr 1 500 per semester å delta, og da kan alle aktiviteter benyttes. 
60pluss ekstra er delfinansiert av Oslo kommune. 
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Kretsstyrets økonomiske beretning for 2020 
 

Virksomhet 

Oslo Idrettskrets (OIK) er en medlemsorganisasjon for all idrett innen Oslo kommune som er tilsluttet 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Formålet vårt er bl.a. å arbeide for 
å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.  

Vår visjon er «Sammen skaper vi idrettsglede». Dette skal gjenspeiles i alle våre tiltak og aktiviteter.  

Idrettskretsens styre består av leder, nestleder, seks styremedlemmer, to varamedlemmer samt 
ansatte representant. Kjønnsfordelingen er fire kvinner og fire menn samt ansatte representant som 
er mann. I tillegg er det to varamedlemmer, en kvinne og en mann. 

Idrettskretsstyre følger opp strategisk plan som ble vedtatt på idrettskretstinget i 2020 der de 
strategiske områdene er: Variert og rimelig idrett, Bedre idrettslag og Kortreist idrett. 

Januar 2020 flyttet administrasjonen til Brynsveien 13 på grunn av utbyggingen av nye Osloidrettens 
Hus. Virksomheten drives herfra frem til planlagt nybygg står ferdig i 2023.  Ekeberg idrettshall driftes 
som vanlig, av Oslo Idrettskrets.  

Kretsstyret utgjør idrettsrådet i Oslo. Oslo bedriftsidrettskrets tiltrer idrettsrådet med tale- og 
forslagsrett i anleggsaker. 

Medlemmer 

Oslo Idrettskrets hadde ved siste idrettsregistrering pr.31.12.2019 626 idrettslag, 34 særkretser 
/regioner og totalt 283 380 medlemskap, samt 381 bedriftsidrettslag med 27 223 medlemskap.  

Det er en nedgang fra tidligere år i antall idrettslag som skyldes opprydning og at flere idrettslag har 
slått seg sammen. Totalt sett er det en økning i antall medlemskap. 

Miljø 

Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker i løpet av året.  HMS-
arbeidet følges opp systematisk med konkrete mål og handlingsplaner samt årlig HMS-revisjon. 
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det som kan forventes av liknende virksomheter. 

Sykefravær 

Sykefraværet utgjorde 7,6 % mot 3,4% i 2019.  

Korttidsfraværet (inntil 8 uker) var på 1,5 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var på 6,1%. 

Ansatte 

I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 25 årsverk. Årsverkene er finansiert av rammetilskudd fra 
NIF, utleieinntekter for hall og kontor, og gjennom prosjekter organisert av idrettskretsen med bidrag 
fra Oslo kommune, tilskudd kanalisert via NIF og andre særskilte statlige tilskudd. Idrettskretsen 
utbetalte i tillegg godtgjørelse til 68 personer tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er 
engasjert i. 
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BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Oslo Idrettskrets - 2020 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til styret i Oslo Idrettskrets 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Oslo Idrettskrets. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av kretsstyrets økonomiske 
beretning for 2020.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
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Frem til kretstinget 2020

Styret:
Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb 
Elisabeth Skarsbø Moen, nestleder, Korsvoll IL 
Kate Hege Nielsen, medlem, Bækkelagets SK 
Sigurd I. Solem, medlem, Bygdøy Monolitten IL 
Torill Fiskerstrand, medlem, Korsvoll IL
Katrine Sølvberg, medlem, SK Rye 
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF 
Hedi Anne Birkeland, 1. vara, Oslo Handicap IL / OI svømming
Yassin El Barkani, 2. vara, Åsbråten IL 
Rune Hebjerk, medlem, ansattes representant
Ingrid Maurstad, vara, ansattes representant
 
Kontrollkomiteen:
Terje Ahlsen, leder, DNB BIL 
Helene Bugge, medlem, Sørkedalen Rideklubb 
Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar 
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb 
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Akers Skiklub
 
Lovutvalget:
Gunnar–Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn 
Tina Mjelde, medlem, OPIL 
Morten Justad Johnsen, medlem, KNS 
Ingrid Tollånes, vara, Ellingsrud IL
Rune Nordby, vara, Tveita IL 
 
Valgkomiteen:
Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene 
Grethe Fossli, LOs BIL / Grorud IL 
Svein Storjord, medlem, Ullern IF 
Brit Baldishol, vara, Bjørndal IF 

Etter kretstinget 2020

Styret:
Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb (gjenvalg)
Kate Hege Nielsen, nestleder, Bækkelagets SK (gjenvalg/opprykk)
Caroline Saastad, medlem, Tunet innebandyklubb (ny)
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF (gjenvalg)
Hedi Anne Birkeland, medlem, Oslo Handicap IL/OI svømming (gjenv.)
Nils Einar Aas, medlem, Aktiv Skøyteklubb (ny)
Karmjit Grewal, Bjerke og Veitvet Allidrett IF (ny)
Pia Helen Kristensen Moe, vara, Linderud IL (ny)
Mojtaba Ameri, vara, Stovner Bokseklubb
Rune Hebjerk, medlem, ansattes representant
Ingrid Maurstad, vara, ansattes representant
 
Kontrollutvalget:
Sigurd I. Solem, leder, Bygdøy Monolitten IL (ny)
Katrine Sølvberg, medlem, SK Rye (ny)
Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar (gjenvalg)
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb (gjenvalg)
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Akers Skiklub (gjenvalg)
 
Lovutvalget:
Gunnar–Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn (gjenvalg)
Ella Gjømle Berg, medlem, IL Try (ny)
Morten Justad Johnsen, medlem, KNS (gjenvalg)
Rune Nordby, vara, Tveita IL (gjenvalg)
Tiitu Berg-Johnsen, vara, Bøler IF (ny)
 
Valgkomiteen:
Svein Storjord, leder, Ullern IF (gjenvalg/opprykk)
Dag Endal, medlem, Haugerud IF
Ingri Beck Reithaug, medlem, Centrum Tigers IF
Barbro Tomter Dahlen, vara, Rustad IL

Tingvalgte organer 2020

Ansatte i Oslo Idrettskrets
 
Magne Brekke, generalsekretær 

Stab:
Kathe Langvik, økonomisjef/seniorrådgiver
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver

Kompetanse og klubbutvikling:
Tone Holm Dagsvold, avdelingsleder
Hege Walsig Skau, rådgiver
Simen Kjelsrud, rådgiver
Henriette Søderstrøm, rådgiver (sluttet 30.juni)
Hans Alexander Mangen (sluttet 31.oktober)
Ingvild Vårdal Bredesen, rådgiver
Sigrid Nestgaard Rød, rådgiver
Marit Slupstad, rådgiver
Mohamoud Abdikhadar Hussein, rådgiver (startet 24.februar)
Katrine Klungland, rådgiver (startet 1.mars)

Fysisk aktivitet og helse:
Jane Dreyer, avdelingsleder 
Lene Holm, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog
Mona Haugland, idrettspedagog
Runa Vikestad, idrettspedagog
Madeleine Knutsen, idrettspedagog
Silje K. Idland, idrettspedagog
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog
Nicholas Johansen, idrettspedagog

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef 
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent
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Representanter fra Osloidretten i NIFs organer
Idrettsstyret: Zaineb Al-Samarai (medlem), Sondre Sande Gullord (medlem), Vibecke Sørensen (visepresident).
Lovutvalget: Kjersti Elvestad (medlem)
Domsutvalget: Ingeborg Kristin Sunde (medlem), Nini Ring (medlem), Trude Gran Melby (medlem)
Appellutvalget: Jeppe Normann (medlem)

2019 2020 Endring

Antall idrettslag i Oslo utenom bedriftsidretten 572 571 -1

Antall idrettslag i Oslo inklusive bedriftsidretten 726 771 45

Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. Samlet medlemstall i 2020 - inklusive bedriftsidretten - er 299 314.

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Kvinner Menn

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 
kvinner 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum  

menn SUM

31.12.2020  4 464  28 395  17 110  7 573 47 844  105 386  5 357 37210  24 272  10 433  80 662  157 934  263 320

31.12.2019  5 283  30 073  18 647  8 517 50 725  113 245  5 765 37394  24 438  12 689  88 395  168 681  281 926

Endring -  819 - 1 678 - 1 537 -  944 - 2 881 - 7 859 -  408 -  184 -  166 - 2 256 - 7 733 - 10 747 - 18 606

Navn Klubbnr Opptatt Ant medl Idrett/særforbund

Gamlebyen Functional Fitness klubb 03011648 04.03.20 12 Functional fitness

Oslo Danseklubb 03011649 06.03.20 16 Dans

Oslo Outriggerklubb 03011650 03.04.20 28 Padle

Oslo Softball klubb 03011651 03.01.20 22 Soft- og baseball

Christiania Danseklubb 03011653 07.07.20 20 Dans

Oslo Raballders Rugbyklubb 03011654 16.10.20 13 Rugby

Oslo Utara Pencaksilat klubb*) 03017017 07.12.20 15 Kampsport

Oslo Sykleklubb*) 03017018 14.12.20 11 Cykle

Nordre Aker Turnforening 03017019 21.12.20 16 Gymnastikk-og turn

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2020

Navneendringer i 2020

06.04.20  Stovner Doce Pares klubb endret navn til Arnis klubb Stovner
15.06.20  Østensjø/Dverg Innebandyklubb endret navn til Østensjø Innebandyklubb
26.10.20  Solli Bowlingklubb endret navn (etter sammenslåing) til Oslo Bowlingklubb
26.10.20  Bygdø Monolitten endret navn til Monolitten Idrettslag

Sammenslåtte idrettslag 2020
 
09.07.20  Frognerparken IL sammenslått med Bygø Monolitten IL kl 03010041
26.10.20  Sofiemyr Bowlingklubb sammenslått med Solli Bowlingklubb og endret navn til Oslo Bowlingklubb kl 03017016

Endring av idrettskretstilhørighet
 
13.05.20:  fra Viken Idrettskrets til Oslo Idrettskrets: Oslo Ishockeyklubb  (tidligere IL Asker og Bærum Ishockey)

*) Tatt opp i kategori «Enklere idrettslag».
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Navn Ut dato

Kurer FK 05.06.20

Indre Østham FK 15.06.20

Oslo Multiklatreklubb 03.07.20

Oslo Dykkeklubb 21.09.20

Oslo Undervannsklubb 29.09.20

Oslo Linedance klubb 22.10.20

Sentrum Streetdanceforening 11.11.20

Oslo K-1 & Kickboxingklubb 30.11.20

Foreningen Frikransen 21.12.20

Idrettslag utmeldt/nedlagt i 2020

Priser og stipend

Oslo Idrettskrets innsatspris
Prisen tildeles til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten i Oslo.

• Jarl Magnus Riiber, Heming IL
• Christian Sandlie Sørum, Oslo Sandvolleyballklubb

Oslo Idrettskrets hederspris
Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo 
Idrettskrets. 

• Terje Ahlsen, DNB BIL
• Erik Borglin, Bækkelagets Sportsklub
• Bjørn Tommy Nyborg, Oslo karateklubb
• Unni Helland, IL i BUL
• Jon Olav Viste, Bækkelagets Sportsklub
• Jostein Haraldseid, Bækkelagets Sportsklub

Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble avlyst i 2020 grunnet pandemien. Likefult ble det delt ut priser og stipendier i 2020.
Under kretstinget 7.oktober ble idrettskretsens heders- og innsatspris delt ut.

Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2020
Lillomarka Skiklubb

Årets ildsjel 2020
Torgny Hasås, Grüner IL

Tap av medlemskap
 
27.05.20 Furuset Cricket klubb
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Utøver Klubb Idrett

Aimee Hong Haugerud IF Badminton

Dorthea Forbrigd Oslo Golfklubb Golf

Elias Jonsson Nydalens Skiklub Orientering

Hedda Unhammer Sagene innebandy Innebandy

Jonas Slettemark Juel Norsk Studenters Roklub Roing

Marlene Tønnessen Oslo Kajakklubb Padling

Milos Pilipovic Grorud Taekwondo Klubb Olympisk Taekwondo

Ragne Wiklund Aktiv skøyteklubb Skøyter

Sander Aae Skotheim IL Koll Friidrett

Theodor Roald Gadderud Oslo Turnforening Turn

Oslo kommunes idrettsstipend 2020

Osloidrettens kongepokalvinnere 2020

Idrett Fornavn Etternavn Idrettslag Gren

Norges Bokseforbund Don Emini Fighter Kickboxingklubb Norgesmesterskap senior 
herrer

Norges Bowlingforbund Jeanett Haavelmoen 
Johansen

Frogner Bowlingklubb NM single

Norges Brettforbund Luca Nino Petersen-Guic-
hard

Frikjørerlaget Surf

Norges Castingforbund Harald Økern Jensen Oslo Sportsfiskere Fluekasting

Norges Dykkeforbund Rune Edvin Haldorsen Akkaren Sportsdykkerklubb Undervannsfoto

Norges Fleridrettsforbund Ole Hågensen / Lars Storaker Bruu / 
Bastien Testaniere

Groruddalen Petanque 
Klubb

Åpen trippel

Norges Fotballforbund Vålerenga Fotball

Norges Friidrettsforbund Amalie Iuel IK Tjalve Friidrett

Norges Gym- og Turnforbund Julie Røttum Madsø Oslo Turnforening Turn

Norges Klatreforbund Sunniva Eik Haave Oslo klatreklubb Buldring

Norges Motorsportforbund Petter Solberg Oslo Modellbilklubb Radiostyrt (1:10 off road)

Norges Skiforbund Jarl Magnus Riiber Heming IL Kombinert

Norges Skøyteforbund Allan Dahl Johansson Aktiv Skøyteklubb NM enkeltdistanser 2020

Norges Tennisforbund Melanie Stokke Nordstrand TK Tennis Single senior

Norges Tennisforbund Simen Sunde 
Bratholm

Heming Herrer single senior



Oslo Idrettskrets
Brynsveien 13
0667 Oslo

oslo@idrettsforbundet.no

www.idrettsforbundet.no/oslo
www.facebook.com /osloidrettskrets
www.instagram.com/osloidrettskrets
www.twitter.com/osloidrett


